
ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТРАДИЦИОННОТО И СЪВРЕМЕННО ЦИРКОВО ИЗКУСТВО 

 Модул "Вариете" 

Списък с кандидати

Входящ 
номер

Област / 
Жанр Кандидат Кратко описание на дейността на 

организацията
Обща 

стойност
Искана 
сума

Отпусната 
сума  Moтивация 

1

Сценични 

илюзии, 

фокуси  и 

ментализъм 

Фънрайс 

Про ООД

Организиране и провеждане на 

увеселителни представления и забави, 

естрадно-циркови и илюзионни спектакли,

концертна дейност.Организиране и 

провеждане на курсове за аниматори в 

туризъм и др. 67 221,20 лв. 63071.2 50000

Екип от артисти, които имат опит в илюзионното изкуство, но 

предимно в анимацията в туризма и развлекателната индустрия. 

Предвижда се създаването на ново представление, което ще се 

представи в 5 града. Също така се предвижда алтернативен план 

за реализация при влошаване на ситуацията. В представленията 

ще участват 6 артисти и 5 деца, които ще се редуват. Предвиждат 

се и работилници преди представлението. Осигурена е медийна 

подкрепа и договорени локации. Проектът е одобрен за 

финансиране с редуциран бюджет.

2
Про Груп 
ЕООД

Вариететен Театър е нова театрална зала, 

предназначена за представяне на 

вариететни и театрални представления. 

Целта е този театър да се превърне в 

основно постоянно действащо 

пространство за създаване и представяне 

пред публика на Вариететни спектакли. 

Екипът на театъра създава собствени 

спектакли. Първия спектакъл вече се играе 

пред публика всеки ден от 20 часа. 

Наред със собствените продукции, в 

театъра могат да се представят и програми 

на други трупи и продуценти.
149 534 лв. 74767 74767

Екипът има необходимия опит и потенциал да реализира проекта. 

Добре аргументиран проект, който включва създаването на ново 

представление и включването на представление за детска и 

младежка аудитория. Допринася за постигане на целите на 

програмата като предвижда създаването на нов продукт и трайно 

установяване на конкретни сцени и зали, където се практикува и 

развива вариететно изкуство. Осигурено медийно партньорство. 

Подготвени са за онлайн излъчване. Бюджетът е реалистичен и 

релевантен на предвидените дейности. Проектът е одобрен за 

финансиране.



3

Изкуство 

Жива статуя Яанс ЕООД

Надежда Гончева (Ащон), а и вече от името 

на фирма Яанс ЕООД, чрез която 

реализира проекти, фестивали и 

работилници, още миналата 2019 година, 

организира гостуването на 9 артисти- 

статуи от Португалия и Украйна на 

Фестивалът за живи статуи гр. Русе в 

рамките на два дни, с което се стреми и 

работи върху изграждането и 

популяризирането на това изкуство. Част е 

от международна група LSP ( Living Statues 

Project) , чиято цел е обмяна на опит и 

създаване на представления Жива Статуя, 

до момента имат два проекта – и двата са 

гостували в България. Ежегодно участва в 

множество фестивали, събития и набира 

опити, добри практики  с артисти, групи и 

организации с цел партньорство. С 

помощта на натрупания опит и лични 

контакти до момента, се роди идеята за 

този проект, чиято цел е да предаде този 

опит на свои колеги и да завърти колелото 

в тази посока в страната ни.

28791,17 лева 28791.17 28791

Предвижда се обучение за живи статуи на 5 артисти и 

подготовката на костюмите им, както и участие в 3 фестивала в 

България. Осигурено партньорство от културни организации и 

фестивали. Скромен проект, който отговаря на приоритетите на 

програмата. Фокус на проекта е един артист, който популяризира 

дейността и опита си. Бюджетът е реалистичен и отговаря на 

предложените дейности.  Проектът е одобрен за финансиране.

4
Фокуси и 
Илюзии

Фондация 

Балкан 

Меджик 
Сосайати

Популяризиране и развитие на 

илюзионното изкуство в страната и Европа 

чрез организиране на Вариететни Шоута, 

Конкурси, Фестивали и др. Подпомагане 

развитието и обучението на млади 

илюзионисти, фокусници и любители на 

магичното изкуство. 80000 64040 50000

Екипът притежава значим опит в сферата на илюзионното 

изкуство. Проектът е за организиране на Балкански Магичен 

Фестивал през май 2021 г. Липсва информация кои ще са тримата 

европейски и седем български участници. Проект за реализиране 

на инициатива и то еднократно, а не за устойчиво развитие на 

организация. Формално отговаря на приоритетите на програмата. 

В бюджетът има завишени разходи. Проектът е одобрен за 

финансиране с редуциран бюджет. Не се одобрява разход 
1.4.1.



5

Вариететно 

и танцово 

изкуство
Музика
Интердисци
плинарни 

изкуства
Цирково 

изкуство
“ТОРИНО 

2019” ЕООД

Към момента дружеството се занимава 

основно с дигитално разпространение на 

аудио и аудиовизуални записи, като 

разпространява и управлява изпълненията 

на своите изпълнители в различни видео и 

аудио интернет канали. Към дружеството 

има създадени школи за различни стилове 

танци по класически балет, хип хоп, латино 

танци, кан-кан, фолклор и руско-цигански 

танци, певческа школа, школа за цирково 

изкуство с обучение на илюзионисти, 

фокусници, акробати. 81 691,29 75000 0

Недопустим кандидат. Профилът на дейност на организацията 

не съответства на изискванията на програмата, която е насочена 

към целево подпомагане единствено на циркови и вариететни 

организации.

6
АРТ ДЕНС 
ЕООД

Организацията е създадена през 2010г. с 

цел популяризирането на вариететно 

цирковото изкуство. Организирането на 

художествената им дейност като: муз.

програми, концерти, спектакли и друг вид 

мероприятия има за цел да утвърди 

културната потребност на обществото от 

това изкуство. Дейността на организацията 

е насочена към трайно утвърждаване и 

регулярно представяне на художествени 

продукции. 82 082.56лв. 74600.23 70000

Артисти с богат опит в областта на вариететното изкуство. 

Проектът предвижда утвърждаването на 4 вече реализирани 

спектакли и подготовка на нов. Добре аргументиран проект, който 

отговаря на целите на програмата. Осигурено партньорство, 

включително и медийно. Организацията има опит и потенциал да 

реализира проекта. Препоръчва се разпространение на 

спектаклите и извън град Варна. Бюджетът е реалистичен и 

обоснован от предвиденото в проектното предложение. 

Проектът е одобрен за финансиране с редуциран бюджет.  

Препоръчва се редуциране на разходите за радио реклама. 



7

Отворена 

сцена за 
изкуство

Организацията има за цел да открива нови 

пространства и възможности за изяви на 

артисти във всички
сфери. О.С.И. работи в посока създаване 

на спектакли и събития съчетаващи 

различни видове
изкуство. Основната ни цел е да правим 

възможно сътрудничествто между 

различни стилове и да
създаваме провокиращи спектакли 

основани на това общувани. О.С.И. работи 

и в посока достигане на
партньорство и обмен между различни 

организации в сферата на изкуството. 74991 74991 0

Недопустим кандидат. Профилът на дейност на организацията 

не съответства на изискванията на програмата, която е насочена 

към целево подпомагане единствено на циркови и вариететни 

организации.

ОБЩО

455260.6 273558


